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Forslag til takstmodel vedr. beregning af tilskud til bo rgerstyret personlig assistance
Siden indførelsen af reglerne om borgerstyret personlig assistance (BPA), jf.
servicelovens §§ 95-96 i 2009, har Danske Handicaporganisationer (DH) og
KL løbende haft en dialog om regelsættet.
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DH og KL er enige om, at der en række udfordringer relateret til regelsættet, herunder reglerne om udmåling af tilskud til BPA. DH og KL er derfor
enige om at anbefale, at reglerne om udmåling af tilskud til BPA bør ændres
på en række punkter.
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På baggrund af dialogen med DH har KL udarbejdet et forslag til en takstmodel for beregning af tilskud til BPA. DH bakker op om den foreslåede
model.
Formålet med den foreslåede takstmodel er:
• At styrke borgernes retssikkerhed i form af mere gennemskuelige afgørelser om støtte og tilskud
• At lette kommunernes administrative byrder ved bevilling af BPA
• At sikre en mere ensartet udmåling af tilskud på tværs af landet
• At mindske risikoen for, at midler bevilget til BPA anvendes til et andet
formål end det tilsigtede, fx på grund af konkurs i en virksomhed, der
varetager arbejdsgiveransvaret for en borger.
Evalueringen af BPA blev offentliggjort den 24. april 2012. Evalueringen
viser bl.a., at
• næsten halvdelen (48 %) af de adspurgte kommuner i evalueringen oplever, at det er meget svært eller svært at foretage udmålingen af tilskud til
BPA,
• langt hovedparten (72 %) af de adspurgte kommuner oplever endvidere,
at det er svært at løse administrationsopgaven,
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•

en række kommuner fremhæver, at ordningernes økonomi, budgetter og
regnskaber er vanskelige at overskue.

DH og KL har noteret sig, at social- og integrationsministeren i et svar til
Folketingets Socialudvalg den 24. april 2012 har meddelt følgende:
”Regeringen vil nu overveje behovet for justeringer i BPAordningen, og at der igangsættes et arbejde i ministeriet, der bl.a.
skal afdække, hvordan ordningen kan gøres mere enkel og lettere at
anvende for kommuner og borgere. Regeringen vil drøfte de foreslåede ændringer med de relevante parter, herunder bl.a. KL.”
DH og KL håber, at det udarbejdede forslag til en takstmodel vil indgå i
ministeriets arbejde med at gøre BPA-ordningen mere enkel og lettere at
anvende for kommuner og borgere.
Det skal til sidst understreges, at DH og KL mener, at der bør ses på andre
elementer af BPA set i kølvandet af evalueringen og erfaringerne med regelsættet. Der er for eksempel udfordringer vedr. kontrol med private firmaer,
der fungerer som arbejdsgivere for borgere med BPA. Disse problemer vil
den foreslåede takstmodel ikke alene kunne løse.
DH og KL står naturligvis til rådighed for en drøftelse om den foreslåede
takstmodel.
Vi ser frem til at modtage svar på denne henvendelse.
Med venlig hilsen,

Stig Langvad,
Formand, Danske Handicaporganisationer

Erik Nielsen,
Formand, KL

Bilag: KL’s notat med forslag til en forenklet model for tilskud til borgerstyret personlig assistance.
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